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PİYASA HABERLERİ 
Kahve ithalata 

~ilyon kilo kahveye 

ttıüsaade edildi 

: 1
11 kontejan kararnamesinde 
tketinıize altı ay için 3 
oıı kilo kahve getirilecektir . 

tıts 8uretile her arzu eden ta· 
~ kalıve getirmesinde hiçbir 
b Ut kalmamıştır. KahYenin 
~tat bir suretle ithali piyasa• 
llıuıniyet itibarile iyi karşı-

~·~ır. Ôtedenberi Brezilya 
: Ve işi yapan tacirler, ta

~tııı:eti le Brezilyadan kahve 
~ t1ne başlamışlardır. Brezil
~- 11hve mukabilinde en ziya-
Ctııiir • t• -ıltı:ı • zeytın. 7.ey ıııyag-ı gon · 

~· ektedir. 
ırıc· 

~il 1 altı aylık kontenjan ka
llıes· d Cq· ın e nekadar kahve it· 

9;leceği henüz malum dl"ğ-il
"'t .4 senesinde Türkiyenin 
~ İd~thalatı 4 mi iyon 700 bin 
•ıı 

1
1
• Bu 11eneki kahve ithala-

t ;ı b 
ı 1 h .u miktardan f ulıt ola-

1\~d~ lllır, edilmektedir. 

)lly ~1nıız malümata göre Bre· 
İ le ~h fada miktarda takas su· 

1 t 
~~ily acat yapıldığı takdirde, 
~l tl)~1an o nisbette kahve 

, . 
1 

Cccktir. Kahve tacirleri· 
d Oy\ediğ " ·· · d" llt k ıne gore, ~ım ıye 

!tıııa •hve şirketi Brezilya ile 
ı,. 'tıcl tlt e yapmaktaydı ve mu· 
İti llıucibincc valnı:ı: kendisi 

~t YaP<tbT d" • ~ily 1 ır ı. Bundan sonra 
't il.dan k h I ()ld .a . ve getirmek ser· 
)" l)ı·· l.l~u ıçın, Türkiye-Bre-

lln-.sebetleri daha ziyade 

1 genişliyecektir . 8u yüzden piya
saya daha çok kahve gelecek ve 
piyasada rekabet olacaktır. 

Türkiye-Çekosla v akya 
ticaret anlaşması 

Türkiye·Çelı:oslavakya arasında 
yeni yapılan ticaret anlaşmasının 
tatbikına dünden iti bar en başlan· 
mıştır. Türkiye-Almanya anısında 
imza edilen yeni ticaret anlaşma
sı bir kaç güne kadar tatbik edi
lecektir. 

Peynir piyasası 

l.tanbul peynir piyasasında son 
hafta içinde bir hafta evveline 
nazaran bir değ'işiklık yoktur. 
Faaliyet yalnız piyasa muamele
lerine münhaaırdır. Beyaz yağlı 

peynirlerin kilosu 23, yarım yag-
lıların 18 kuruştur. 

Damızlık vesikaları 

Damızlık hayvanların vasfı ve 
şartları hakkındaki talimatname
nin mesaisine devam olunmasına 

ve köy muayene heyetleri tara 
fından verilen damıxlık vesikala
rının baytar dairelerince tasdı

kına lüzum bulunmadığına dair 
Finans bakanlıği valiliklere bir 
tamim yapmıştır. 

Kendir eJyafı 

Samsun mmtakasında son haha 

içinde A)manyadan taleplerin faz
lalaşmasma rağmen stoklann az· 
lığı ve dahili istihlakatın fazlalığı 
dolayisile sataş yapılamamaktadır. 
Fatsa birinci nevi kendir fiatleri 
23-24 ikincileri 17- 19, Kastamo
nuda 27-29 kuruştur. 

Macaristandan getirilen 

Merinos koçları 

Macaristandan şehrimize 40 
tane Merinos koçu gelmiştir. 

Bunlar bir iki gün zarfında Bursa 
Merinos yetiştirme çiftliğine sevk
edilecektir . 

Yeni gelen kontenjanlar 
lktisad Vekaleti bazı piyan· 

larda şiddetli ihtiyac görülen mad· 
deleri yeni kontenian listesinden 
o piyasaların gümrüklerine tah-

sisat olarak vermeğ'e başlamıştır. 
Bu meyanda İstanbul gümrüğüne 
3920 kilo çay, 22 kilo erkek şap · 

kası, 606 kilo kına, 30,600 kilo 
kebraka (deri sanayiinde müsta
meldir), 16,264 kilo çivi, 502 ki· 
lo galvanizli çivi ve 811 kilo 
toprak boya verilmiştir. -
Ambar h:ırici muameleler 

Gümrük idaresi, ambar harici 
muamelelerde çalışan muayene 
memurlarının hepsini bir büroda 
toplayarak daha muntazam şekil
de iş görebilmelerini temin et
mek için Eminönündeki Limon· 
cu hanında bir daire kir:ılamıştır. 
Memurlar, dünden itibaren yeni 
dairelerinden çahşmağa başlamış
lardır. Bundan böyle Galata 
ithalat gümrüğü ambar harici 
muamelelerle meşgul olmıyacak 

ve bu işlere İstanbul ithalat güm· 
rü2'ü bakacaktır . 

Kanunlar, Kararnameler, 
27 Mayıs l 930 tarihli Tür

kiye ve Almanya arasındaki 

Ticaret Mukavelesine 
Üçüncü Müzeyyel İtilaf 

Ticaret muahedeleri 
gerekse iki memleketten bi.ri
nin iktisad korporasyonlarını 

menşe şehadetnamesi itasına 

selahiyettar kılmak için iki Hü
kumet mutabık kalabilecekler· 
dir. Bu halde işbu menşe şe
hadetnameleri diğer memleket 
Gümrük makamları tarafından 
kabul edilecektir. 

Usulen sel5.hiyettar zirde vazi
ulimza Murahhaslar, 27 \1ayıs 
193Ö tarihli Türkiye ve Almanya 
arasındaki Ticaret Mukavelesinde 
aşağıdaki tadilat ve tetummatı 

yapmak hususunda mutabık kal· 

mışlardır: 

MADDE. 1. 

a) 27 Mayıs 1930 tarihli Ticaret 
Mukavelenamesinin 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrası ati
deki metinde olacaktır: 
Menşe şehadetnameleri da

hilde veya hududdaki sevk 
mahalli gümrük makamları ve
yahud selahiyetdar ticaret sa-
nayi veya ziraat odaları, 

A l m a n y a d a zirai 
k o r p ora s y o n lar 11. de
parhmanı tarafından (Haüp tab
teilung il der Landesbauerns
chaf ten), harici ticaret makam
ları veyahud esnaf odaları 
(Handwerkskammern) tarafla
rından ita edilebilecektir. Ge· 
rek yukarıda zikredilen de· 
va"ırden gayri diğer daireleri, 

b) 9uncu madde birinci fıkrası ni· 
hayetine şu mealde ikinci bir 
kısım ilave edilecektir: 

e) Sipariş kabulılne mahsus veya 
nümuneliğe yarıyan maddeler. 

MADDE 2. 

27 May11 930 tarihli ticaret mu· 

kavel~nameıinin A melfufuna 19 
Ni!lan 934 ve 15 Nisan 1935 ta
rihli müzeyyel ltilaflarla yapılan 
tadilata aşağıdaki tadilat ilave edi
lecekdir: 
a) Kuru üzümler için 52 den ta

rife pozisyonunda ki ( 53 tarife 
pozisyonuna dahil olanlar müs
tesna) beher kental metrik için 
tekarrür eden 8 RM. tarife res
mi 5 RM. olarak tesbit edil· 
mişdır. 

b) Düğümlü halılar için 403 den 
tarife pozi11yonuna müteallik 
anlaşma ahkamı yerine aşağı
daki hükümler kaim olmuşdur: 

402 den uçları düğümlü halılar, 
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tüyü taaamile tabii ipeltden, 
parçası 4 kllea-ram safi ıuk.let
ten fazla olmıyan ve u.:r:unluğu 
1,75 metre, genişliği, 1,25 
metreyi tecavüz etmiyen ebad
da olan 600 RM. 

Not: Hahlarm uzunluğunun ve ge
nişliğinin ölçülmesinde 1Dev• 
cud bulunması muhtemel sa• 
çaldar hesaba girmiyecekdir. 

Uçları diitümlü balılar, tabii ve 
suni ipek tüylü, beher takvim 
senesi için azami 25 kental 
metrik miltdanna kadar. 

600 RM. 
Not: 600 RM. resme tabi bu ta

bii ve suni ;pek tüylü halıla

rm giimrüklenmeai, ikid taraf
larca müşterek bir itilafla ta
yin edilecek tek bir gümrük 
idaresince yapılacakdır. 

Yukandaki lnei ve 2aci fıkra
lara Not: Umumi tarifenin 401 
ve 402 pozisyonlarındaki ao
ta göre kısmen veya nakışlı 
kumaşlar için meri temamen 
ipekten deaenli, bare•i veyagüm 
rük resimlerindeki tezayiid ucu 
düğümlü halılar için 600 RM. 
lik ten:ıilli ·resme tatbik edil
miyecelctir. 

c) 563 pozisyona (temamen veya 
kısmen debag-lanmış, boyanmış 

veya boyanmamış kürklük de
rilere) müteallik anlaşma hük· 
mü mülgadır. 

MADDE 3. 

l- 27 Mayıs 930 tarihli ticaret 
mukavelenamesine merbut 

( B) listesi ilişik metinde ola
caktır. 

2- Şurası mukarrerdir ki 27 
Mayıs 930 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti ve Almanya ara
ıundaki Ticaret Mukavelena
mesine merbut zabıtnamedeki 
(B) melfufuna oıüteallik lnci 
müteferri maddede münderiç 
•ıatıdaki beyanat ipka edil-
miştir: 

"Şurası mukarrerdir ki tarife
nin başka yerlerinde %ikredil
miyen bilcümle kimyevi 

-sınai müstahsallar tarife 
kaaunun lnci maddesine göre 
değil, 853 C numarası muci
bince gümrüldenecektir. 
işbu :ı:abıtnam.eye merbut liste 

de münderiç müstahsallar, 
gümrak makamatının nimune
leri yeniden muayene ve idhal 
edilea müıtahsallann gümrük 
idaresine mevdu nümunelere 
mutabakabnı tahkik ve teıbit 
husuaundalci haklarına halel 
relmeksi?;iD, bu listede işaret 
ve tavzilı mahiyetinde olmak 
ÖHre tadad edilen poziıyoa · 
lara göre tarifeleaecelctir. 

MADDE 4. 

İlci Hükumet, 27 Mayıs 930 ta
rihli ticaret mukavelenamesinin 
20-nci madde ik.iıaci fıkrasıaın 
üçüncü cümlesinde derpiş edilen 
fesih hakkını, mukaveleyi 30 Ni• 
san 937 den evvel hitama erdir
mek suretinde, iıtimal etmekden 
sakınacaklardır. 

MADDE 5. 

işbu müzeyyel İtilaf, 27 Mayıs 
930 tarihli Tirkiye-Almanya a
rasındaki ticaret mukavelename
sinin mütemmin bir cüzünü teşkil 
eder. Bu müzeyyel hilaf tasdik-

e d i 1 e c e k t i r . Tasdik
namelerin teatisi Berlinde yapıla
caktır, müzeyyel itilaf tasdikna• 
melerin te~tisinden on gün son
ra meriyete girecektir. iki Hülcıl
met bunun 20 Mayıs 936 tarihin
den itibaren muvakkat surette 
tatbiki için mutabık kalmışlardır. 

Türlcce, Almanca ve Fransız

ca liaanlarile üç nusha olarak 
tanzim edilmiştir. İhtilaf vukuunda 
fransızca metin müteber olacak
dır. 

Yukardaki hükümleri tasdik.an 
Murahhasalar işbu Mü•eyyel lt i
lafı imzalamışlar ve buna mühür
lerini basmışlardır. 

Ankara, 19 Mayıs 1936. 
Ş. Saracoğlu Kelle"r 

Wucber 
N. 1. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
lslahiye Askeri Satınalma komisyonu başkanlığından : 

Cinai Kilosu Tahmin Tutarı Muvakkat Taahhüd Eksiltme 
bedeli K. Kuruş teminat K. Müddeti şekli 

Kuru ot t66000 3 498000 37350 12 ay açık eksiltme 
1 - İslahiye, Kilis, Akbezdek.i birliklerin hayvanları ihtiyacı için 

tafsilatı yukarıda yazılı bir kalem ot eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 15 HaziraJl 936 Pazartesi günü saat 10 Çerçilde 

askerler karargahında Askeri Sabnalma komisyonunda yaptlacaktır. 
3 - Şartname her gün komisyonda görilebilir. 
4 - İsteklilerin kanuni vesaikle beraber komüsyona müracaatları 

ilan olunur. 

istanbul Harici Askeri 
kıtaatından: 

Kapalı zarfla münakasaya ko
nulan Tekirdağ için 12500 ve 

Malkara için 7500 kilo toz ıeker 
yeniden kapalı zarfla münakasaya 
konulmuş~r. Muhammen bedeli, 
muvvakat teminatı eskisi gibi o-

lup şartmamesi her gün Tekirdağ 
Askeri Satıaalma Komisyoııunda 

görülebilir. İhalesi 19 haziran 936 
Cuma güni saat 16 ve 17,30 da 

olup isteklilerin o gün Komiııyo
na müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Karldarelide 250 ton sıfır eti ve 
20 ton sabun eatın alınacak.br. 

Pınarlık günü 26·6-936 tarihinde• 
dir. SıR-ır etinin saat 14 de ve sa
bunun saat 16 da pazarhf-ı yapıla
cakbr. 

İsıanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonundan : 

İdareleri lstanbul Levuım A
mirliğine bağlı müesaeseler için 
ahnacak 78 bin kilo yoğurda ta · 
lip çıkmadığmdan pazarlığı 4 ha· 
2iun 936 perşembe günü saat 
15 de Tophanede Satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 15 kuruştur. 
ilk teminatı 877 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görilebi 
lir. isteklilerin kanuni ve~ikalarile 
beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul ceza ve tevkif evleri 
için 1·6 ·936 gününden 1-6-937 
~nun kadar satın alınacak 

440400 kilodan ibaret ve belı.er 

çifti 960 gramdan 458750 çift 
birinci nevi ekmek kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Muham·· 
men bedel 49545 liradır. Muvak
kat teminat 3716 liradır. istekli
ler şartnameyi tatil zamanlarından 

maada her gün lstanbul Mft~o:; 
umumiliği Levazım Dairet1

;" 

görebilirler. Eksiltme 17·6· jr 
Çarıamba ginü saat 14 te. ( 
tan bul' da Yeni postahane bıll I' 
sında latanbul C. Müddeiuıll0~, 
liği Leva.:ıım Dairesinde y•P1 

caktır . ~ 
Ek•iltG1eye gireceklerin ı.•' ; 

rıaı eksiltme saatinden bir ~1' 
evveline kadar lstanbul .AdJiJ ~l\' 
Levazlmı Dairesinde topları• ,İ h 

Komisyon Riyasetine nulP;, ~~ 
malc.l::uz mukabili bizzat Y 1ı 
leri veyahut dış zarfı mühür '; ıı.l 
mu ile kapablmı~ ve ismile ~I Pa 
adresinin ve hangi işe ait 0 

tunun yaı:ılmasi şartile ayni 'i 
kadar iadeli teahhütlü olJD~~ ilİ' '•• 
zere mektubla göndermeJerJ 
olunur. 

İstanbul Harici Askeri 

kıtaatından: 

le 
lıı:ıe 

~~itu 
Manisa merkezinde bulll . · F. 

kıt'aten ihtiyacı için ,80700 ~1 talık 
sığır eti kapalı zarf usuliyle 'ıı 9 
nakasaya konulmuştur. Şartrı 

1 
si bedelsiz olarak Manisad• 
men Satınalma Komisyorı11 

verilir. Münakasası 15 J-1.ıı'I.;' 
1936 pazartesi günü saat ~ 
Maniaada Tümen SatınaJrnıı ~ 

misyonunda yapılacaktır. EsO 
me kapalı zarf usuliyle dir. 
kiJo l!lıtır etinin beher kilo~ 
muhammen fiatı 20 kuruştur· 
mu tutarı 16140 liradır. ilk t.(ı 
nah 1211 liradır . istekliler ~ 
ret Odasında mukayyet oldıl 
rına dair vesika ibraz eldi~ 
lazımdır. ilk tt'minat makbuı.1 
le birlikte mektuplarını rxıôll 
sanın yapılacağı belli saattell 
aşa~ı bir saat evvel satıll 

komisyonuna vermeleri. 

2 - İnşaat!- Tamirat -Nafıa işleri - Malzeme - ti 
Bursa Urbayhğından: 

Bursa mezbahasında yapılacak "18811 lira keşif badelli,, 
hava deposunun inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulflll~ 
Eksiltme ve üstermesi 18 6 '936 perşembe günü saat 16 da yııJ'J 1 
tır. Eksiltme kağıtlarının takımı 94 kuruş karşılığında verilir· ~ı 
ler 2490 sayılı kanuna göre eksiltmiye girebilmek ehliyetini h•~· 
cak ve bu işlere ait fenni ehliyet, ihtısaa ve ticaret sicil ve 111 ~ 
bar vesikalarını haiz olacaktır. istekliler bütün şartları anlalfl8 

her iş saatinde Uray Başmühendisliğine ve 2490 sayılı lcanunU11~ıı 
ve 34üncü maddelerine uyarak 1411 liralı le teminatlarını ve t~r 
melerini tevdi ederek üsterme saatinde Uray Komisyonuna ,ııil 
etsinler. 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaahndan: 

Kay9eride Kalorifer tesisatı 

yaptırılacaktır. Bu işle meşğul 
firmalar tesisat yapılacak mahal
lin planlarını görmek üzere her 
gün ve bu planlara göre tesisat 
planile keşfin ve tekli Derini 
16 6 936 gününe kadar Ankara'da 
M. M. V. Hava inşaat Şubesine 
vermeleri. 

Kilis Belerliye Reislik; 
1- K· ı· h · · h ı· h.ıııır ı ıs şe rının a ı Jel 

tasının tan:timi evve p 
min edilen bedelle y•~ 
talib çıkmadığından "' 

d· ı·t r mede fiatında ta ı 8 e 
mış ve yeniden açı1' 
meye konmuştur. ~tP 

2- Şehir dahili bir her 6 
şehir harici bir hekt; li ç 
olarak muhammen be e 
liradır. 
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işe aid evrak fenni şart· 
e , mukavele müsveddHi. 

'yenlere bu evrak bir lira 
llkabilinde r önderilir. 
llvakkat teminat 341 liradır. 

ıiltme ve ihale 15 6 936 
t';4rteai ı-ünü &aat 15te Be

ıye Encümeni huzuruada 
pılacatı ilin oluaur. 

ltadin Şarbaylığından: 
lbizin hali hazar beşbin lira 

li keıifli haritasının alınma· 
rhta barakılmııhr. 

l>azarhk 10 haziran 936 çar· 
taınba günü saat 15te Bele· 

diye Encümeninde yapılacak· 
hr. 

2- Haritanan alınma şarta Bayın· 
dırlık Bakanhtmm fenni şart· 
namesine göredir. 

3- T aliblerin ihale gün ve aaa -
tinden evvel yüzde 7,5 mu
vakkat teminatlarını yabrma· 
ları ilin olunur. 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Bankamız binası yanındaki ar· 

sada bir depo inşası münakaaa• 
ya koaulmuştur. ihalesi 15 Ha
ziran 936 Pazartesi günü saat 11 
dedir. Tafsilat almak isteyeale
rin Bankaya müracaatlara. 

Mensucat - Elbise - Kundura · Çamaşır ve v .s. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
e11ıi2lik amelesine yaptmlacak 1400 takım yazhk elbise açık ek
eye konmuştur. Bir takım elbise için 3 lira bedel tahmin olun
ur. Şartnamesi ve kumaş nümunesi Levazım Müdürlüğünde görü-
E:.~siltmeye girmek isteyenler kanunun tayin ettiti vesika ve 316 

lılt ınu valc.kat teminat makbuz ve ya mektubile beraber 16 Hazi · 
936 Salı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmahdtr 

(8) 8 

Müteferrik : 
Devlet Demiryolları ve Umanları İşletme Umum 

Müdürlüğünden: 
>.fuhammen bedeli 6036 Hra 40 kurut olan muhtelif şekil ve eb'at· 
60450 adet balast, balta, kazma, kürek, varyoz ve şüpürge, keser 
elciç sapiar1 18-6-936 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarahndan kapah 
usulile satın alınacaktır . 

llu işe girmek isteyenlerin 452 lira 73 kuruşluk muvakkat teminat 
~•nunun tay~n ettiği vesikalarla birlikte teklif mektublarının ayni 

~"Q saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe 
tartnaaeler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

~--------

MÜ Z AV EDELER 

l.tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Defterdarda bir numarah dikimevinde mevcut ve köbneye ayrdan 
k.ıem muhtelif malzeme ile otomobil malzemesi ve 75 çift fotin 4 
itan 936 perşembe günü saat 14te Tophanede Sabnalma Komis· 

~llUllda pazarlıkla aahlacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 64 liradır . 
~~.teminah on liradır. lşbu eşyalar dikimevinde görülebilir. İstek· 

1b belli saatte Komisyona gelmeleri. 

lata b 1 H · · A k • hr. Malzemenin listesini görmek n u arıcı s erı 
kıtaatından : için Kor Sat1Dalma Komısyonuna 

I< malzemeyi görmek ıstiyenler ise 
tQt or Nakliye taburunda mev· nakliye taburunda her g-üa ve i-
~· bulunan köhne 454 kalem haleye iştirak edeceklerin belli 
\i .1Ye ve otomobil malzemesi· gün ve saatte Çorlu Kor Satınal-
t._ ' . •halesi 13 haziran 936 cumar· ma Komisyonuna müracaat et-•• .,,, -.... nu saat 10 da yapılacak- ı meleri. 

SAYIN OKURLARIMIZA 
te _.Ga:elemi.z, abonelerin.in_ en . mühi?1 bir ilıliyacını 
şk.zl etlen bılumum uergı ışlerınde bır mali mlişuviri, 

:ere/siz olarak islişare için emirlerine anuide kıldıqım 
rze yler. . 

I 'lişare. saati arı tatil günleri mlisl~sn <ı lıer gıi n J(j . J7. 
til NOTA - Hususi "İstitare Kuponu,, kesip beraber geti

lllesi rica olunur. ........___ ___________________________________ _ 

Borsa - Piyasa '.!O Isvcç .kronu 30,- J3, -
1 Tıırk altını !)6tı. - ~170, -

2-6-1936 1 Banknot Os .B. '.!4'.!,- :.!.43,-

Para Borsası 
Çekler 

Açılı~ Kapanı ş 

Alış ~atı~ 
1 Ste rlin tjıfJ,- !.i:10,-

Loı:ıdra 629,50 fj!l() 

Nev York 0,7!l&J o.1~ıo 

1 Dolar 1'.!.3, - t:!ti, - Parıs 12,•)tl 12,06 
20 Fransız Fr. 164,- 167, -
20 Li re 19H, - 191,-

Mil an o 10,074li 10,0746 
Brülı st-1 4,ti96ti 4,ô966 

20 Bclçik Fr . &!, - ~ .-
:w Drahmi 20,5U :!:J,-
:!O İsviçre Fr. 810,- ~':!O,-

Ati na 84,U74fı ~.974f> 
Cent-vrc 2,4!i ı,46 
Sof ya 6B,f>ii'liı 63,53'..?ı) 

2tı Leva ~.50 24.- Amstf'nlam 1,1707 1,1757 
1 F lor in 82.fıO ~~.- Prag rn. ıssa 19, tBSH 

20 Çek kronu 1"4, N:i,- \"ı:ı;ana 4, 237[ı 4,2375 
1 Avusturya ~I. ~ •. ıtı '.!4, -
ı Peçeta 14,- ili. -

Madrıcl fı.8'260 fJ,8260 
fü-rliıı 1,9712 1,9712 

1 Mark ~.- fh) ·•-, -
1 Zloti :!t, - ~3.-
1 Pengii ~.- :!4.-

20 Ley ı.~.- Hi,-
:...>o Dinar 48,- .fl:!.-

ı Yen :ı-2.- :~.-

Var':'ova 4,2-İ87 4,2487 
Bııdapeşt 4,2488 4,2487 
Bükreş 107,846~ Hl7,8462 
Belgrad :~.8ti34 :~.8634 
Yokohama 2,7Jtıı '.!. 7110 
Moskova 24,9.'">44 ~4,9544 
Stokholrn ı-ı. o~ H,08 

DENİZ POSTALARI 

~ • • • • . . . 

Galata, Merkez Rıhtım H T J 448 an, e. 70-7-8-9 

Beklenen vapurlar 
BOLSENA- Perşembe 4-6-936 

saat 10 da Trieste, Pire İz
mir, ve Selinikten. 

MERANO - Cumartesi 6 ·6-936 
saat 8 de Cenova, Napoli ve 
Pireden. 

A LBANO- Cumartesi &-6-936 
saat 7 de Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, ve Burgaz
dan. 

CELİO- Salı 9-6-936 saat 17 
de Trieste, Venedik, Brindizi, 
ve Pireden. 

f ratelli SPERCO 
Çinili Rıhbm han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Royal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anven, Rotterdam, A · 

msterdam ve Hamburg için ya· 
, kında hareket. 

HERMES vapuru 
8 ila 13 Ha; iran tahmil 

Nerlandez kompanyasının 
netıri vapurları limanlar için 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 

landez Kumpanya11 ile anlaşıl

mak suretile bütün dünya li

manları için doğru ~ontimen· 
tol ar verilir. 

l Hareket edecek vapurlar 
BOLSENA-Perıembe 4-6 aaat 

' 17 de Bourgaı, Varna, Köa-
tence, Odesa, Batum, Trab· 
zon, Samıun, Varna ve Bour
gaza. 

QUİRİNALE- Cuma 5-6 saat 
9 da Galata Rıhbmından : 
Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triesteye. 

MERANA- Cumarteıi 6-6 saat 
17 de Burgaz, Varna, Köa
tence, Sulina, Galaz, Braila, 
Sulina, Batum, Köstence, Var· 
na ve Burgaza. 

İTHALAT SERViSİ 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 

HERCULES vapuru 15 Hazirana 

doğru Amsterdamdan yakında 

hareket GANYMEDES vap. 3 

Hazirana dotru 

Nippon Yusen Kaisha 
IJAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakobama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyif, Port-Said, 
'Beyrut ve lstanbul limanlarJ 
arasında doğru seferler: 

P ire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarması:z) 

DAKAR MARU 18 Tem muza dotru 
DURBAN MARU 19 A~ustosa,, 
DELAGOA MARU 19 EylOlan 
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A Nos lecteurs 
N ous informons nos Lecteurs <JlLC nous avons 

as:ltıf'l; la collaboration d'ıın conseiller fisc11l experi
menit>, rıui .<;e met <İ la disposition de nos Aborınes, <i 
litre !lracieux, pour lotıle comm/latiorı et questinn Ji
tiyiruses fiscales. 

Consultatiorıs clıaque jocır sauf Samedi et Dimanclıe 
de u; <i 17 lı. 

N. B.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation" 
publie plus loin. 

f ••••.•.... -· .• ··------.. .. --..• "" .. ··---·-,._ ..... _,...._ ... 
I 
r SOMMAIRE: 

1 A) Adjudicationı au Rabaio. 

~ 1 - Comestible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait ete. 

İ 2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete 

i 3 - Habillement - Lingerie - Chaussures ·ete. 
• f 4 - Divers. 

! B) Adjudications a la Surenchere. : 

i~ ............... ~~ ..... , ... .....,.~ ........ ~ ..... ~ ......................... " ... ~~·~ ................... ~~ ..... ~ 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Comestible (Oenree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

Viande de boeuf 250 tonnes. 

Savon 20 tonneıı. 
Pour la j?'arnison de Kirklareli. 

Adj. de gre a grc. Le 26-6-936 
a 14 h. et a 16 h. 

Foin 166,000 kilos . Prix est. ete. 
!..--- ----- ------- 1 4,980 Ltqs. a raison de 3 Ptrs. 

Pain necessaire aux besoios 
annuels (du 1-6-936 au 1-6-937) 
des detenus des prisons d'l9tan · 
bul, soit 440,400 kilos de pain 
de premierc qualite, ou 458,750 
paire• a 960 grammes chacune. 
Prix est. 49,545, caut. prov. 3,716 
Ltqs. Bureau du Materiel du Pro· 
cureur Gen eral d'lstanbul, sis au 
bitiment de la Nouvelle Poste, 
lstanbul, mercredi, 17-6-936 a 
14 h. 

Lait caille 78,000 kilos. Prix 
est. 15 Ptn. le kilo, caut. prov . 
877,50 Ltqs. Faute de soumission
naire l'adj. a etô remise a jeudi, 
4-6-936 a 15 h. Elle se fera de 
grc a gre iı. la Commission d' A· 
ebat de l'Econom•t d'lstanbul a 
Tophane . 

le kilo. Caut. prov. 373,50 Ltqs. 
Commiuion des Achats Mi litaires 
d'lslahiye, lundi, 15-6-936 a 10 h. 

-
Nouvelle adjudication sous pli 

cacbete pÖur la fourniture de 
12,500 kilos de sucre pulveriae 
pour Tekirdaghi, et de 7,500 k. 
de sucre pulverise pour Malka· 
ra. Prix est. et caut. prov. res· 
tent les memes. (Voir " Müna · 
kasa,. Gazetcssi, N. 47 du 18-5-936) 
Comm. des Achats Militaires de 
Tekirdaghi. vendredi, 19-6-936 a 
16 h. et a 17 h. 30. 

Viande de boeuf 80,700 kilos, 
pour la garnıson de Manissa. 
Prix est. 16140 Ltqs . a raiaon de 
20 Ptrs. le kilo. Caut. prov. 1211 
Ltqs. Adj. sous pli cachetc. Com-

1 ·mission des Achats Militaires de 
1 Manissa, lundi, 15·6-936 a 15 h. 

- 2-

1 Construction- Reparation ı 
1 Travaux Publics,Matfaiel de 

1 
Construction Cartographie 

Construdion d'un depôt fri
gorifique a l 'abattoir de Bursa. 
Prix est. 18,811, caut. prov. 1,411 
Ltqs . Adj. sous pli cachet~ . Com
mission Municipale de Bursa, jeu· 
di, 18-6-936 a 16 h. Cahier de 
charge moyennant 94 1-'trs. Pour 
plus amples renseignements, s'a
dresser a 1 'lngenieur en Chef de 
la Municipalite de Bursa. 

lnstallation de chauffage ccn
tral a Kayseri. Les int ·resses 
peuvent, chaque jour, vo!r les 
plans au Service de Constructions 
Aeriennes du Ministere de la De· 
fense Nationale a Ankara, et fai
re leurs offres a cc departement 
jusqu' au 16-6-936. 

La levee de la carte topogra· 
phique de Kilis. A la suite du 
prix est. aucun soumissionnaire 
ne s' etant pas prcsente a l 'adju· 
dication, des modifications ont 
ete apportees au cahier de clıar
ge. Prix est. 27 Ltqs. l'hectare a 
l'interieur de la ville, et Ltqs. 6 
a i'exte rieur, soit Ltqs. 4,545. 
Caut. prov. 341 Ltqs. Les docu· 
ments sont envoyes, sur deman
de, moyennant une livre lurque. 
Commission Municipale de Kilis, 
lundi, 15-6-936 a 15 h. 

La levee de la carte topogra
phique de Bolvadin se fera, de· 
r echef, par voie Ci'adj. de grc.' a 
gre. Prix est. 5,000 Ltqs. Caut. 
prov. 7,5 %. Commission Muni 
cip:ıle de Bolvadin, mercredi, le 
ıo-6-936 a 15 h. -Construction d'un entrepôt 
sur le terrain attenant a la Ban
que Agricole de Mersine. L'adju
dication aunı lieu le lund•, 15-6-936 
a 11 h. Pour renseig-nernents s'a
<lresser a la susdite Banque. 

•I .. -
Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Confection de 1,400 costumes 

ADMINISTRATION 

"POLIGLOT ,, 
Bureaux de traductio0 

Hue Billur N. 17, Gnlnuı 

T elefone: 4309i 

.\drc,,,,c 'l elı~grnp lİ ıı e 

lstanbul MÜNAKA5ı\ 1 

3 JUIN 1936 
ı ... 
l 

d'ete pour les ouvriers du ser 
de la voierie. Prix est. 3 ı,ıql 
le costume. Caut. prov. 316 ı,tıt~ı 
Commission Permanente de 1 
Municipalitc d'Istanbul, ı:n.:ırl' ! 
16-6-936 a 15 h. Cahier de c~•;, İ 
ge et echantillon de l'etoffe ıı 

Direction de l'F.conomal. 

-4-
t 
1 
1 
1 

ı 
Divcrs ı 

eı l 
Manches de differentes forll'cıe , 

et dimensions de ballastreur· dl 1 
bache, de pioche, de pelle, 

d~' marteau lourd, de balai, de 
loire, et de martelct, picce 604,0 

o/• 
Prix est. 6036,40, caut. ptL

1 

452,73 Ltqs. Adj. sous pli cach' 
t . C . . d 1 p ,· ·rt e. ommıssıon e a reııı 

Section d'Exploitation des Ot 
mins de Fer de l'Etat, a Hayd;. 
pacha, jeudi, 18 6 936 a 15 
Cahicr de charge gratuitemerı11 
la dite commission. 
~--~-----------------....,..,,,,-

1 B) Adjudications 
1 

a. la Surench~ 

Lot de 54 genre d'articles d, 
. . • d t . . ) ~ııtO 

tcrıores, u ma erıe pour ... 
rt· 

mobile et 75 paires de chausıııı 
se trouvant dans l'atelier de c0~, 
ture No. 1 de Defterdar ııe' 
vendu par 11.djudication ele g~ 
a gre, le jeudi, 4 6 936 a 14 ·~· 
a la Commission d' Achat de 1 
conomat d ' Istan bul a T oph~rı;l 
Prix est. 64, caut. definitive 
Ltqs. - ,, 

Lot de 454 articles deterio'~l 
(matcriel d'automobile et autre. t ,.y 
sc trouvant au bataillon de r ıı· 
du Corps d' Armee de Tchor1° g 

Commission d' Achat du Co'~, 
d' Armee de Tchorlou, san~~ ı~ 
13 6 936 a 10 h. On peutvo~r 

11 
liste du materiel a vendre il 

Commission prccitee. ~ 
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